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Rev.nr.130/2019 

 

 

            GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Shukri 

Sylejmani, kryetar, Isa Kelmendi dhe Emine Kaçiku, anëtarë, në çështjen juridike të 

paditësit A. G. nga ..., të cilin e përfaqëson L. B., avokat në ..., kundër të paditurës B.I. P. P. 

S., me seli në ... , të cilën e përfaqëson përfaqësuesi i autorizuar i të paditurës B.B., avokat në 

Prishtinë, për shkak të anulimit të vendimit për ndërprerjen e marrëdhënies së punës dhe për 

kompensimin e të ardhurave personale, duke vendosur lidhur me revizionin e paditësit të 

paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës Ac.nr.945/2016 datë 

15.01.2019, në seancën e kolegjit të mbajtur me datën 16.05.2019, merr këtë: 

 

    A  K T  G J  Y  K  I  M 

 

Refuzohet si i pabazuar revizioni i paditësit, i paraqitur kundër aktgjykimit të 

Gjykatës së Apelit të Kosovës Ac.nr.945/2016 datë 15.01.2019. 

 

     A  r  s  y e  t  i  m  i 

 

Me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës Ac.nr.945/2016 datë 15.01.2019, 

është refuzuar si e pabazuar ankesa e të autorizuarit të paditësit dhe është vërtetuar aktgjykimi 

i Gjykatës Themelore në Pejë C.nr.982/2014 datë 04.01.2016, me të cilin është refuzuar si e 

pabazuar kërkesëpadia e paditësit që të anulohet njoftimi i të paditurës i datës 28 gusht 2014, 

me të cilin paditësit i është ndërprerë marrëdhënia e punës, që të obligohet e paditura që 

paditësit, në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit, e duke filluar nga 

data 01.01. t’i paguajë për vitin 2010, për kujdestari për orë gjatë natës, për orë jashtë orarit të 

punës, për orë gjatë ditëve të festave dhe për orë gjatë fundjavës si dhe për uniformë, ti 

paguajë shumën e përgjithshme prej 762 €, për vitin 2011 shumën prej 1.066 €, për vitin 2012 
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shumën prej 871 €, për vitin 2013 shumën prej 1.371 €, dhe për vitin 2014 për të njëjtat orë të 

përshkruara më lartë t’i paguajë shumën prej 1.080 €, që për periudhën prej datës 01.10.2014 

pagat e papaguara deri në qershor të viti 2015 në lartësi të pagës mesatare nga 250 €, gjithsej 

në shumën prej 6.900 €, dhe pagat duke filluar nga dita e ndërprerjes së marrëdhënies së 

punës e deri në ditën e kthimit në punë t’i paguajë me kamatë prej 8%. Për shpenzimet e 

procedurës është vendosur që secila palë bartë shpenzimet e veta procedurale.  

Kundër aktgjykimit të  gjykatës së shkallës së dytë paditësi me kohë ka paraqitur 

revizion për shkak të shkeljeve thelbësore të dispozitave të procedurës kontetsimore dhe 

zbatimit të gabuar  të së drejtës materiale me propozim që të prishen të dy aktgjykimet e 

lartpërmendura dhe lënda të kthehet në rigjykim në gjykatën e shkallës së parë.  

Në përgjigje të revizionit , i autorizuari i të paditurës kontestoi në tërësi thëniet e 

revizionit dhe propozoi që revizioni i paditësit të refuzohet si i pabazuar. 

Gjykata Supreme e Kosovës, në kuptim të nënti 215 të Ligjit për Procedurën 

Kontestimore (LPK), shqyrtoi aktgjykimin e goditur me revizion dhe gjeti se: 

Revizioni i paditësit është i pabazuar. 

Nga shkresat e lëndës rezulton se sipas kontratës së punës të datës 10.08.2011, 

paditësi tek e paditura ka themeluar marrëdhënie pune ku sipas nenit 1 pika (a) të kësaj 

kontrate , i punësuari do t’i kryejë detyrat e punës në vendin e punës si rojtar , ndërsa sipas 

nenit 2 të kësaj kontrate është përcaktuar se kjo marrëdhënie pune është themeluar për kohë 

të caktuar duke filluar nga data 01.12.2013-28.02.2014 e cila është vazhduar deri më datën 

29.08.2014 kur më tutje kjo kontratë nuk është vazhduar. E paditura me njoftimin për mos 

vazhdimin e mëtejshëm të kontratës dhe përmirësimin e këtij njoftimi të datës 28.08.2014 

njofton paditësin se kontrata e punës pas skadimit të saj pas datës 30.09.2014, nuk do të 

vazhdohet. Kundër këtij njoftimi për mos vazhdim të kontratës , paditësi ka paraqitur ankesë 

por lidhur me këtë ankesë e paditura nuk ka nxjerr ndonjë vendim. 

Në këtë gjendje faktike të vërtetuar kësisoj, gjykata e shkallës së parë ka gjetur se 

kërkesëpadia e paditësit është e pabazuar për arsye se në kuptim të nenit 67.1.3 të Ligjit të 

Punës, kontrata e punës sipas fuqisë ligjore ndërpritet me skadimin e kohëzgjatjes së 

kontratës, ndërsa sipas dispozitës së nenit 71.2 të këtij ligji punëdhënësi mund të ndërpret 

kontratën e punës për kohë të caktuar me njoftim prej 30 ditësh kalendarike. Punëdhënësi i 

cili nuk ka për qëllim të ripërtërijë kontratën për periudhë të caktuar , duhet ta njoftojë të 
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punësuarin së paku 30 ditë para skadimit të kontratës. Gjykata e shkallës së parë në bazë të 

këtyre dispozitave ligjore konkludon se mos vazhdimi i kontratës së punës së paditësit nga 

ana e të paditurës nuk përfshihet me paligjshmëri pasi që nuk është cenuar asnjë dispozitë 

ligjore e Ligjit të Punës. Ndërsa kërkesa e paditësit për kompensimin e të ardhurave personale 

në emër të orëve për kujdestari etj, sipas të njëjtës gjykatë është e pabazuar kjo nga se me 

provat e administruara e veçanërisht nga raporti vjetor i të ardhurave personale për vitin 

2010, 2011, 2012, 2013 dhe 2014, rezulton se e paditura ndaj paditësit i ka përmbushur 

detyrimet e saj sipas kontratës së punës duke përfshirë edhe periudhën kohore të muajit 

shtator 2014, pagë e cila është paguar për periudhën kohore 29.08.2014 kur ka përfunduar 

marrëdhënia e punës e deri më datën 30.09.2014-që është koha e njoftimit për mos vazhdim 

të kontratës. Edhe sa i përket kompensimit për uniformë gjykata ka refuzuar kërkesëpadinë e 

paditësit nga se në kuptim të nenit 17 pika (a dhe b) të Kontratës së Punës, uniformat janë 

pronë e të paditurës, kurse i punësuari bartë shpenzimet për shfrytëzim të uniformës së punës 

dhe nëse të punësuarit i ndërpritet marrëdhënia e punës ai ka për obligim t’ia kthejë 

punëdhënësit atë uniformë në mënyrë që punëdhënësi t’ia kompensojë 50% të shpenzimeve 

për uniformë të punës. Paditësi gjykatës nuk i ka ofruar prova se ia ka kthyer uniformën e 

punës të paditurës. 

Gjykata e shkallës së dytë , në procedurë ankimore , për të njëjtat shkaqe dhe 

arsye të dhëna nga ana e gjykatës së shkallës së parë ka refuzuar si të pabazuar ankesën e të 

autorizuarit të paditësit dhe ka vërtetuar aktgjykimin e lartpërmendur të gjykatës së shkallës 

së parë duke i pranuar si të bazuara të gjitha konstatimet faktike dhe juridike të së njëjtës 

gjykatë.  

Në një gjendje të tillë faktike Gjykata Supreme e Kosovës pranon si të bazuar 

qëndrimin juridik të gjykatës së shkallës së parë dhe të dytë lidhur me refuzimin e 

kërkesëpadisë së paditësit , për arsye se aktgjykimi i gjykatës së shkallës së dytë dhe të parë 

në rastin konkret nuk përfshihet me shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës 

kontestimore dhe me zbatim të gabuar të së drejtës materiale në të cilat gjykata e revizionit në 

kuptim të nenit 215 të LPK, kujdeset sipas detyrës zyrtare.  

Objekt shqyrtimi e vlerësimi ishin pretendimet e revizionit për shkelje thelbësore 

procedurale nga neni 182.2 pika n, të LPK, të cilat pretendime vlerësohen si të përgjithësuara 

e jo të konkretizuara kjo nga se nuk është sqaruar në revizion se për çfarë arsye dispozitivi i 

aktgjykimit është në kundërshtim me provat materiale në shkresat e lëndës, cilat janë arsyet 
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dhe faktet vendimtare të cilat nuk janë marrë parasysh nga gjykatat e lartpërmendura apo cilat 

janë ato fakte vendimtare të cilat nuk janë vërtetuar, apo janë vërtetuar në mënyrë të gabuar, 

kështu që pretendimet e tilla u vlerësuan si të pabazuara. 

Pretendimi i revizionit sa i përket gjetjeve të inspektorit të punës, me të drejtë 

edhe nga gjykatat e instancës më të ulët është vlerësuar si irelevant nga se gjykatën nuk e lidh 

raporti i inspektorit të punës, ai raport nuk është i obligueshëm për gjykatën, gjykata 

administron në mënyrë të pavarur  të gjitha provat dhe në mënyrë të pavarur bën vlerësimin e 

tyre dhe pavarësisht prej gjetjeve të inspektorit të punës vendos lidhur me themelësinë e 

kërkesëpadinë e paditësit.  

Gjykata Supreme e Kosovës vlerëson se aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë 

dhe të dytë në lidhje me refuzimin e kërkesëpadisë së paditësit që të anulohet njoftimi për 

mos vazhdimin e kësaj kontrate, nuk përfshihet me zbatim të gabuar të së drejtës materiale, 

kjo nga se pikë së pari marrëdhënia e punës ka qenë e lidhur në kohë të caktuar , andaj për 

vazhdimin e një kontrate të tillë të punës nevojitet pajtimi i plotë i vullnetit të punëdhënësit 

dhe të punësuarit. Nuk mund të detyrohet e paditura që paditësit t’ia vazhdojë kontratën e 

punës të lidhur në kohë të caktuar, por gjykata mund të vlerësoj se mos vazhdimi i mëtejshëm 

i kontratës së punës a përfshihet me paligjshmëri apo jo. Në rastin konkret mos vazhdimi i 

kontratës së punës së paditësit nuk përfshihet me paligjshmëri , kjo nga se e paditura nuk ka 

cenuar asnjë dispozitë ligjore të Ligjit të Punës kur ka vendosur që paditësit të mos ia 

vazhdojë më tutje kontratën e punës. Në rastin konkret, ndërprerja e marrëdhënies së punës së 

paditësit është bërë sipas fuqisë ligjore me skadimin e kohëzgjatjes së kontratës së punës e në 

pajtim me nenin 67.1.3 të Ligjit të Punës,  e jo me marrëveshje si që parashihet me nenin 68 

të këtij ligji, e as për shkaqe tjera të cilat parashihen me nenin 70 të këtij Ligji, si që janë 

arsyet ekonomike, teknike, organizative, pa aftësia e mëtejme e punëtorit për kryerjen e 

detyrave të punës, sjelljet e këqija të punëtorit, mos përmbushja e kënaqshme e detyrave të 

punës etj për të cilat kontrata e punës gjatë periudhës së vlefshmërisë kohore të saj mund të 

ndërpritet.  

 Ndërsa sa i përket refuzimit të kërkesëpadisë për pagesën e të ardhurave 

personale për orë gjatë kujdestarisë gjatë natës, gjatë vikendeve , dhe gjatë festave, po ashtu 

është i pranueshëm qëndrimi juridik i gjykatës së shkallës së parë dhe të dytë, sepse e 

paditura paditësit ia ka paguar këto orë pune me vet faktin se ia ka paguar të gjitha pagat 

mujore për punën që e ka kryer deri në ditën e mos vazhdimit të kontratës së punës. Këtu vlen 
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të theksohet se punëdhënësi dhe punëmarrësi në nenin 3 pika a, të kontratës së punës kanë 

paraparë që punëtori do të paguhet 1,30€ për orë pune, të cilat i ka realizuar gjatë punës së tij 

në vend të punës, në të cilën shumë përfshihet edhe kompensimi në mënyrë automatike për 

punë gjatë natës prej orës 22-06, për punë gjatë vikendeve, festave dhe orët shtesë, përveç 

atyre të parapara me orarin e rregullt prej 8 orësh, e në të cilën shumë përfshihet edhe 

kompensimi për pushim vjetor, për pushim mjekësor dhe pagesat tjera të parapara me Ligjin 

e Punës. Kur paditësi ka nënshkruar këtë kontratë pune, ai është pajtuar me të gjitha kushtet e 

përcaktuara në këtë kontratë pune dhe jashtë saj asgjë nuk mund të kërkojë sepse kontrata 

është e lidhur në pajtim të plotë me nenin 10 dhe 11 të këtij Ligji. 

Për arsyet e paraqitura më lartë, Gjykata Supreme e Kosovës vlerëson se me 

thëniet e revizionit nuk mund të vihet në pyetje aktgjykimi i shkallës së parë dhe të dytë, 

andaj në pajtim me nenin 222 të LPK, revizioni i paditësit u refuzua si i pabazuar në tërësi si 

në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

 

  GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË  

      Rev.nr.130/2019 datë 16.05.2019 

 

 

        Kryetar i kolegjit, 

        Shukri Sylejmani 

 


